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Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Referat
for møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 19.00
hos Ole, Oxendalen 24, Mariager Tlf. 98542122/22630185

Deltagere; Mona, Alan, Svend, Lasse, Kaj N, Kaj E, Ole og Frans Hobro d. 27.8.2014
Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent
Kaj Edlund og Frans 

2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 20.5.2014
Godkendt

3) (Evt aktuelt emne til debat) Synlighed. Inspirationskatalog kan rekvireres hos Mette Bønneland, DN. 
Tlf.: 31193226
Vi snakkede bl.a. om at skrive noget om vore fredninger og gennemgik i øvrigt kataloget. Mona prøver 
via facebook at fange et ”føl” til it, hjemmeside m.m. Vi opfordres til at rekvirere kataloget.

4) Diverse meddelelser fra formanden
LAG møde 4.9.med oprettelse af en ny LAG. Østjysk biologisk Forening har sendt materiale i et stykke 
tid til formanden. Det sendes ud til bestyrelsen fremover.

5)    Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager

Arden. Stien ved Blåkilde arbejdes der stadig med og der er måske håb forude. Har lavet 
fredningcheck ved Bramslev Bakker. Har lavet børnearrangement på Møldrup bålplads, hvor der 
blev lavet ”drømmefanger”.Naturens Dag” holdes i Stinesminde.
Hadsund: Bådebro ved Hadsund opført uden tilladelse, men generer ikke. Vedr. et ubeskyttet 
jorddige: kan være i fare da jorden nu ejes af samme mand på begge sider. Er anmeldt af 
anonym.. Der er ingen sag på det endnu, da der ikke er søgt om udjævning. 79 har tilmeldt sig 
turen til rensninganlægget.
Hobro:Der skal bygges ud i havnen ved skibsværftet.Vi har anket nedlæggelse af veje ved 
Trinderup Krat. Vi mødes med ejerne af sommerhusene ved Lille Skovsgård hage, der har ønsket 
en snak med os.

b) Projekt- og emnegruppe.
1. Kontakt til kommunen. Spørgeskema drikkevand. Dialogmøde slutn. af 2014

Svar modtaget.
2. Fredning: a. Fredningsnævn, Hulvej, Ajstrup. b. Renafdrift Alstrup Krat, 

Fredningsnævnsmøde 18.8.2014. c. Formidling Alstrup Krat, møde 18.9.2014. 
d. Intet nyt om revision af Kielstrup Sø fredningen. e. Fredningstjek
a.Sagen anket. b.lodsejer har fældet en masse løvtræer, der ifølge fredningen 
ikke måtte fældes. Har selv foreslået at plante løvtræer i et større område 
end der er fældet i. Dette har Ole accepteret. c. Ole deltager i møde.

3. Naturpleje.  Naturplejearrangement i Lindale er planlagt til søndag 12. okt. kl 
10.
Obs. Kom hvis du kan.

4. Affaldsplan kommenteret (Kaj E.)
Er rundsendt.

5. Simested Å projektet (Kaj N. og Frans)
Referatet kan læses på gruppens hjemmeside. www.simested-aadal.dk 

6. Vandråd. Mht. referat se vedhæftede.

http://www.simested-aadal.dk/


 2/2

Bo og Steffen var indbudt til mødet men har
meldt afbud.

7. Stiplan. Følgegruppemøde 14.8.2014
Der er nedsat en følgegruppe til at følge udarbejdning af en stiplan for 
kommunen.

8. Arv. Projekter
Projektet med formidling af fortidsminder ser ud til at gå i vasken med den 
nuværende kontakt Lone Andersen. Vi snakkede om der var andre, der kunne 
fortsætte arbejdet.
Projektet ved Maren Mølle Bæk: Der er foreslået et møde til efteråret af 
kommunen.

9. Andet
c) Andet til orientering

6)   Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
d) Hjemmesiden
e) Podio
f) Facebook

Der startes en fotokonkurrence på facebook, hvor Click vil trykke de 10 bedste og DN giver 
præmier. Den løber frem til 10. september.

g) Andet

7)  Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).
h) Vand- og naturplaner((KN)
i) Miljø
j) Husdyrbrug
k) Klima
l) Koordinatinsgruppen for grundvandsbeskyttelse(FJU)
m) Ny projektor?

Kaj køber en ny.

8) Foreningen og andre 
a) Samråd (KE) 

Møde 6. september på Halkær Kro. Nyt møde mandag den 27. oktober på Tylstrup Kro.
b) Ture. Forslag til ture i 2015 udbedes.

Der er lagt billet ind på en tur til Tofte Skov.
c) Grønt Råd. Ref. 22.5. og 30.6. 
d) Årsmøde. Tirsdag 28. oktober kl 19 på Landgangen i Mariager. Dirigent: Jörn Eskildsen. 

Foredragsholder: Anders Horsten om naturpleje. På valg: Frans Julin, Kaj Petersen, Lasse 
Gundesen og Alan Phipps.  Årsberetningen: Indhold.
Frans Julin, Lasse Gundesen og Alan Phipps vil gerne genvælges. Ole vil gerne have input til 
årsberetningen. Han laver en liste over emner.
Kaj og Ole deltager i repræsentantskabsmøde.

9)  Hvad skal i Nyhedsbrevet ?
Naturpleje i Lindale, Spørgeskema om drikkevand. (Ole), Hulvejen i Ajstrup Enge(Ole)
Naturens dag (Alan og Mona), Fredningscheck (Alan og Gitte), Fotokonkurrence (Mona)
Sidste frist: fredag den 19. september. Send gerne fotos med.

10) Eventuelt

11) Næste Møde
18. november i Hadsund

Med venlig hilsen
Ole


